
 

 

 

 

 

  اإلستمارة العامة لمدارس فيالدلفيا المستقلة
  

 الوصي  األمر/ وولي التلميذ بيانات األول: الجزء

  :الحالية المدرسة إسم  مستوي الصف  الحالي:

  :(العائلة لقب) االخير التلميذ اسم  :االول التلميذ اسم  :  االوسط التلميذ اسم

  :الحالي العنوان

  :المدينة  :الوالية  :البريدي الرقم

  :  الميالد تاريخ  
                   _________/________/____________  

 لياألول لو  اسم  :القرابة درجة

  : الوصي/األمر

  

  :الوصي/األمر لولي األخير  اسم

  

                                                                                                                                          

  ال ☐نعم  ☐:     (إخترَّ واحدة)ك الحق الشرعي إللحاق هذا الطفل بتلك المدرسة ؟ هل لدي  

  :بك   لإلتصال الُمفضَّل الهاتف رقم  :ثا ن  هاتف رقم  :اإللكتروني البريد

 المدرسة إختيار بيانات الثاني: الجزء 

  التي تود االلتحاق بها:  المستقلة المدرسة إسم  :(                                            الخلف أنظر ): المدرسة رمز

                                          (إرسم دائرة حولها)تتقدَّم لها: تود أن  السنة الدراسية التي

٢٠١٧-٢٠١٦ 

 

٢٠١٨-٢٠١٧ 

 

 

 

 

 

 لصف الذي ترغب في اإللتحاق به:

 الصف السابع   • روضة أطفال  •

 الصف الثامن   • الصف األول  •

 الصف التاسع   • الصف الثا ني   •

 الصف العاشر   • الصف الثالث  •

 الصف الحادي عشر   • الصف الرابع  •

 الصف الثاني عشر   • الصف الخامس  •

 الصف السادس          •

  

 اإلخوة  بيانات الثالث: الجزء

 ال ☐نعم  ☐ هل األخت/األخ حليا في المدرسة المستقلة التي تقدم لها؟

 :  ١رقم   األخت/األخ

  (:العائلة لقب) األخير اإلسم  :األول اإلسم  :الميالد تاريخ 

  :احالي بها المقيد المدرسة

  : ٢ رقم األخت/األخ

                                             (:العائلة لقب) األخير اإلسم  :األول اإلسم  :الميالد تاريخ 

  :احالي بها المقيد المدرسة



  تعليمات                     
 

 أولوية للطالب الذين لديهم من فضلك إمأل الطلب بالكامل لكي يتم النظر في قبولك بمدرسة مستقلة مذكورة أدناه. بعض المدارس تمنح •

  اإلعتبار. عين  " لكي يؤخذ ذلك فيخوةاإلختيارية ج "معلومات االاً إخوة مدرجين بالمدرسة. أكمل الفقرة حالي

للحصول على أحدث قائمة للمدارس المستقلة المشاركة في  يمكنك إستخدام هذه اإلستمارة للتقديم للمدارس المستقلة المدرجة أدناه فقط. •

للتقديم فى مدرسة مستقلة غير مدرجة ادناه، من   ppgreatphillyschools.org/CommonAاإلستمارة المشتركة أدخل على الرابط التالي

  فضلك إتصل بالمدرسة إلستمارات التقديم واإلجراءات الخاصة بها. هناك قائمة بكل المدارس المستقلة على اإلنترنت في

 webgui.phila.k12.pa.us/offices/c/charter_schools/profiles أو عن طريق اإلتصال بمكتب المدارس المستقلة المتواجد ب: 

 440 N. Broad Street, Portal B, 1st Floor, Suite 102 (Phone: 215-440-)0904 

  schoolselect.philasd.org. إستخدام هذه اإلستمارة للتقديم لمدرسة تابعة للمنطقة. للتقديم لمدرسة بالمنطقة، من فضلك ُزر ليس بامكانك •

  الخامسة مساًء . ٢٠١٦نوفمبر  ١٤آخر موعد لتقديم الطلب هو 

 a Renaissanceإذا تلقت مدرسة طلبات أكثر من األماكن المتاحة، سوف يتم قبول الطالب عن طريق القرعة، إال إذا كانت المدرسة  •

school.إذا تم قبول الطالب الخاص بك، سوف تتصل بك المدرسة المستقلة مستخدمةً  المعلومات التى أدليت بها فى الطلب .  

المنطقة يعابها. المعلومات الخاصة بمحيط تحتى تبلغ ملء إسمنطقة بمحيط ال مقيمين، تقبل كل الطلبة المنطقة مدرسة مستقلة ُمدَرجة بالأى  •

  webapps.philasd.org/school_finderمدرسة مستقلة موجودة على الرابط :  

مدرسة عامة. يكون للشخص الحق فى تسجيل طالب إذا كان ولي يجب أن يكون لك الحق الشرعى فى تسجيل الطالب الُمدَرج بالطلب فى  •

يذة أمر، أب بالتبني، القائم بالحالة، الراعي الذي يسكن معه الطفل، أو أي شخص ذو "مسؤلية أو سيطرة" على التلميذ. يمكن للتلميذ أوالتلم

ً أو شاب متحررأأن يسجل نفسه إذا كان قاصرا ً    اً ال صحبة له.شردمت ا

     

هذاْ الطلْب للمدرسْة المستقلْة التْي ترغْب بحضورها                                        َْ َْ ِجْع  َ   أْر

  لكل مدرسة. ا واحدا" ألكثر من مدرسة، يجب أن تمأل طلبلتقديم اإذا كنت ترغب في                                                  

 

 الثانيْة عشْر ظهرا٠٣/٠١/٢٠١٧رعْة لمدارْس اإلتقاْن المستقلْة هْو الموعْد األخيْر لدخوْل الق 

 تقبل المدرسة حليا االستمارات للصفوف المدونة أدناه

*بحسب اول المقدمين اول المقبولينمدارس االتقان المستقلة التابعة للمنطقة تقبل التالميذ   

 

 

ASPIRA Antonia Pantoja Community Charter School (Grades K–8) ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

ASPIRA Bilingual Cyber Charter School (Grades K–12) ( ي عش   -الصفوف الروضة
الثان  ) 

 

 

 الوصي  / األمر ولي إمضاء : الرابع الجزء

 المعلومات التي أدليت بها صحيحةهام: بإمضاء اإلستمارة، تقُر أن كل  

ْم طلب تعديل قبل الموعد األخير للتقديم الخاص بالمدرسة المستقلة التيبعد تقديم هذا الطلب، من فضلك قَ لو حدث أي تغيير بهذه المعلومات    د ِّ

 يجب التأكد من هذا الموعد من المدرسة نفسها . تنوى االلتحاق بها

 لمدارس االتقان المستقلةلقرعة باالموعد األخير للتقديم  عليك تقديم هذا الطلب للمدرسة المستقلة التي تنوي اإللتحاق بها. 

الثانية عشرة ظهر ٠٣/٠١/٢٠١٧هو    
 

 المناطق تقبل الطالب بناًء علي أسبقية التقديم.   مدارس ا 

  : الوصي/  األمر ولي إمضاء  :التاريخ

  : فقط المكتبي الإلستخدام

  :المستلم  :اإلستالم تاريخ



ASPIRA Eugenio Maria de Hostos Charter School (Grades K–8) ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

ASPIRA John B. Stetson Charter School (Grades 5–8)* ( الثامن -فوف الخامسالص ) 

ASPIRA Olney Charter High School (Grades 9–12)* ( ي عش  -الصفوف التاسع
الثان  ) 

Esperanza Academy Charter Middle School (Grades 6–8) ( الثامن -الصفوف السادس  ) 

Esperanza Academy Charter High School (Grades 9–12) ( ي عش  -الصفوف التاسع
الثان  ) 

Global Leadership Academy Charter School (Grades K–8) ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Imani Educational Circle Charter School (Grades K–8) ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Imhotep Institute Charter High School (Grades 9–12) ( ي عش  -الصفوف التاسع
الثان  ) 

KIPP DuBois Collegiate Academy (Grades 9–12) ( ي عش  -الصفوف التاسع
الثان  ) 

KIPP Philadelphia Charter School (Grades 5–8) ( الثامن -الصفوف الخامس ) 

KIPP Philadelphia Elementary Academy (Grades K–4) ( الرابع -الصفوف الروضة ) 

KIPP West Philadelphia Elementary Academy (Grades K–4) ( الرابع -وضةالصفوف الر  ) 

KIPP West Philadelphia Preparatory Charter School (Grades 5–8) ( الثامن -الصفوف الخامس ) 

Laboratory Charter School of Comm and Languages (Grades K–8) ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Mariana Bracetti Academy Charter School (Grades K–4, 6–12) ( ي عش  -الرابع والسادس -ضةالصفوف الرو 
الثان  ) 

MaST Community Charter School: Byberry Campus (Grades K–12) ( ي عش   -الصفوف الروضة
الثان  ) 

MaST Community Charter School II (Grades K–3) ( الثالث -الصفوف الروضة ) 

Mastery Charter Prep Middle School (Grades 7–8) ( السلبع -الصفوف الروضة  ) 

Mastery Charter School: Clymer Elementary (Grades K–8)* ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Mastery Charter School: Francis Pastorius Elem (Grades K–8)* ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Mastery Charter School: Frederick Douglass Campus (Grades K–8)* ( ثامنال -الصفوف الروضة ) 

Mastery Charter School: Grover Cleveland Elem (Grades K–8)* ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Mastery Charter School: Hardy Williams Elementary (Grades K–6) ( السادس -الصفوف الروضة ) 

Mastery Charter School: Hardy Williams High (Grades 7–12) ( ي -الصفوف السابع
عش   الثان  ) 

Mastery Charter School: Harrity Elementary (Grades K–8)* ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Mastery Charter School: Lenfest Campus (Grades 7–12) ( ي عش  -الصفوف السابع
الثان  ) 

Mastery Charter School: Mann Elementary (Grades K–6)* ( السادس -الصفوف الروضة )                       

Mastery Charter School: Pickett Campus (Grades 6-12) ( ي عش  -الصفوف السادس
الثان  ) 

Mastery Charter School: Shoemaker Campus (Grades 7–12) ( ي عش  -الصفوف السابع
الثان  ) 

Mastery Charter School: Simon Gratz Campus (Grades 9–12)* ( ي عش  -عالصفوف التاس
الثان  ) 

Mastery Charter School: Smedley Elementary (Grades K–6)* ( السادس -الصفوف الروضة ) 

Mastery Charter School: Thomas Campus (Grades 7–12) ( ي عش  -الصفوف السابع
الثان  ) 

Mastery Charter School: Thomas Elementary (Grades K–6) ( السادس -الصفوف الروضة ) 

Mastery Carter School: Wister Elementary (Grades K-5)* ( الخامس -الصفوف الروضة ) 

New Foundations Charter School K-8 Campus (Grades K–8) ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

New Foundations Charter High School (Grades 9–12) ( ي عش  -الصفوف التاسع
الثان  ) 

New Media Technology Charter School (Grades 6–12) ( ي عش  -الصفوف السادس
الثان  ) 

People for People Charter School (Grades K–10) ( العاش   -الصفوف الروضة ) 

Philadelphia Charter School for the Arts &amp; Sciences at H.R. Edmunds  

(Grades K–8)* ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Philadelphia Montessori Charter School (Grades PK–6) ( السادس -الصفوف ما قبل  الروضة ) 

Philadelphia Performing Arts: A String Theory Charter School (Grades  

K–12) ( ي عش   -الصفوف الروضة
الثان  ) 

Sankofa Freedom Academy (Grades K–12) ( ي عش   -الصفوف الروضة
الثان  ) 

Southwest Leadership Academy Charter School (Grades K–8) ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Universal Alcorn Charter School (Grades K–5)* ( الخامس -الصفوف الروضة ) 

Universal Alcorn Charter School Middle Years Acad (Grades 6–8)* ( الثامن-الصفوف السادس  ) 

Universal Audenried Charter High School (Grades 9–12)* ( ي عش   -الصفوف التاسع
الثان  ) 

Universal Bluford Charter School (Grades K–6)* ( السادس -الصفوف الروضة ) 

Universal Creighton Charter School (Grades K–8)* ( الثامن -الصفوف الروضة ) 



Universal Daroff Charter School (Grades K–8)* ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Universal Institute Charter School (Grades K–8) ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Universal Vare Charter School (Grades K–8)* ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

Young Scholars Charter School (Grades 6–8) ( الثامن -الصفوف السادس ) 

World Communications Charter School (Grades 6–12) ( ي عش  -الصفوف السادس
الثان  ) 

Wissahickon Charter School - Fernhill Campus (Grades K–8) ( الثامن -الصفوف الروضة ) 

 


